
អ្នកមីង ជីម ម៉ាលី ពេលគាត់ពកើតបានមួយឆ្ន ាំជាងឪេុករបសអ់្នកមីងបានស្លា ប់ពោល ព ើយ 
គាត់ត្តូវរស់ពៅយ៉ាងលាំបាក ជាមួយបងបអូនព ើយនិងមា យ។ គាត់មិនបានពរៀនបានពត្ៅត្ជះ 
ពេ ពត្រះតតជីវភាេគាត់បានសម្រេចចិតាឈប់ព ើយជួយព្វើការមា យ ព ើមបីជួយព ះស្រស្លយ 
ជីវភាេ ពៅកនុងត្កុមត្រួស្លរ។ អ្នកមីងបានពរៀបការព ើយសេវថ្ងៃមនកូន៦នាក់ ព ើយគាត់ក៏ 
មិនមនជីវភាេ្ូរធារអី្ប៉ាុនាា នត រ តតគាត់និយយថាវាត្គាន់ពបើជាងពេលគាត់ពៅពកាងព យ 
ស្លរពេលពៅ ពកាងពេលខ្ាះអ្ត់មនអ្វីញុាំ តតឥឡវូត្បពសើរជាងខ្ាះ។ 

 

ការសម្ភា សរបសអ់្នកមីង ជីម ម៉ា ល ី
ក៖ អ្នកសម្ភា សព ា្ ះ រេិធ ស ុនភានិច    ខ៖ អ្នកត លត្តវូពរសម្ភា ស ជីម ម៉ាលី 

 

ក៖ ព ើយថ្ងៃពនះខ្្ុាំអ្ររុណអ្នកមីងត លផ្ាល់ពេលពវលា ៏មនតម្េៃព ើមបីឱយខ្្ុាំចូលរួមសម្ភា ស
ជាមួយអ្នកមីងពៅកនុងថ្ងៃពនះចឹងហា៎។ ព ើយខ្្ុាំ ឹងថាការសម្ភា សមួយពនះ នឹងផ្ាល់សរម្ភប់ 
ផ្លត្បពយជន៍ ល់ត្កុមត្រសួ្លរអ្នកមីងក៏ ូចកូនៗរបស់អ្នកមីង ឬក៏ពៅអ្នកមីងជាំនាន់ពត្កាយ 
គាត់អាចស្លា លេី់ត្បវតាិរបស់អ្នកមីងបតនែមពេៀត ព ើយការសម្ភា សពនះត្តវូបានបពងកើតព ើង 
ព យសាកលវេិាល័យមួយ ពៅកនុងស រ ឋអាពមរចិត លពរពៅកាត់ថាប ីវា៉ាយយូ ព ើយពរ 
បពងកើតរម្រម្ភងមួយពនះព ើង ព ើមបីជួយត្បជាជនតខ្ារមនត្បវតាិពត្ចើន  ូចត លខ្្ុាំបាននិយយ 
ចឹងហា៎។ ហ្នឹងព ើយ ព ើមបីឱយេួកគាត់អាចពរៀនសូត្តេីភាេេុកខលាំបាករបស់អ្នកមីង ព ើយការ 
ឆ្ាងកាត់អ្នកមីងអ្វីខ្ាះ ព ើយអ្នកមីងការសម្ភា សព្វើព ើងពៅថ្ងៃេី២៤ តខ្០៤ ឆ្ន ាំ២០១៧ ព ើយ
សម្ភា សព យរបូនាងខ្្ុាំផ្ទា ល់ រេិធស ុនភានិច។ អ្នកមីងអាចត្បាប់ព ា្ ះពេញរបស់អ្នកមីងបាន 
ពេ? 

ខ្៖ ព ា្ ះខ្ញុំព ា្ ះជីម ម៉ាលី នឹងឯង។ 

ក៖ ជីម ម៉ាលី! 



ខ្៖ ោា៎ស! 

ក៖ អ្នកមីងម៉ាលីពត្ៅេីមីងម៉ាលមីីងមនព ា្ ះពៅពត្ៅពេ? 

ខ្៖ មនព ា្ ះពៅពត្ៅអ្ ុល ។ 

ក៖ ព ា្ ះមីងអ្ ុល ពៅផ្ាះពរពៅមីងអ្ ុល? 

ខ្៖ ោា៎ស! 

ក៖ ចឹងអ្នកមីងឆ្ន ាំពនះ ូចជាអាយុប៉ាុនាា នព ើយ? 

ខ្៖ ខ្ញុំឆ្ន ាំពនះអាយ៣ុ៩ព ើយ។ 

ក៖ ៣៩! អ្នកមីងពកើតពៅកនុងឆ្ន ាំណាត រ? 

ខ្៖ ឆ្ន ាំ១៩៨០។ 

ក៖ ១៩៨០! 

ខ្៖ ោា៎ស! 

ក៖ ចុះសរម្ភប់ឆ្ន ាំតខ្ាររបស់ពយើងវញិឆ្ន ាំមួយណាត រអ្នកមីង? 

ខ្៖ ឆ្ន ាំតខ្ារឆ្ន ាំវក។ 

ក៖ ឆ្ន ាំវក! 

ខ្៖ ោា៎ស! 

ក៖ ចឹងអ្នកមីង ពតើេីកតនាងកាំពណើ តរបសអ់្នកមីងពៅេីណាត រ? 

ខ្៖ េីកាំម្ ើ តរបស់ខ្ញុំពៅតស្រសពជើង។ 

ក៖ ឃុាំអី្ពរត រមីង? 

ខ្៖ ឃុាំពកៀនសតងក។ 



ក៖ ោា៎ស! សរម្ភប់ស្រសុកអី្ពរត រ? 

ខ្៖ ស្រសុកសូត្តនិរម ពរពៅស្រសុកសូត្តនិរមចឹងឯង។ 

ក៖ ពខ្តាពសៀមរាប? 

ខ្៖ ចា៎ស! 

ក៖ ព ើយបចចុបបននអ្នកមីងរស់ពៅឯណា? 

ខ្៖ ខ្ញុំពៅផ្ាូវអាពនះពរពៅផ្ាូន៦០ ភូមិសាត្កាម។ 

ក៖ អ្នកមីងមនបងបអូនប៉ាុនាា ននាក់ត រ? 

ខ្៖ ខ្ញុំបងបអូនខ្ញុំមន៦នាក់ ពយើងមន៦នាក់ ប៉ាុតនាពយើងរាប់តតអ្នកពៅសល់តត៥នាក់ពេ។ 

ក៖ េួកគាត់មនព ា្ ះអ្វីខ្ាះត រអ្នកមីង? 

ខ្៖ ជីម សុខ្ផ្លាា  បងខ្ញុំព ា្ ះជីម សុផ្ល ជីមសុផ្លាា  ជីម សុថ្ផ្ ជីមសុផ្លា ី ជីម ម៉ាលី
ខ្ញុំពនះឯង ជីមសុថ្ផ្មកជីមខ្ញុំម៉ាលី ម៉ាលមីក ជីម សុភី។ 

ក៖ មីងជាកូនេី៥? 

ខ្៖ ោា៎ស! 

ក៖ ព ើយមីងមនចងោាំស្លច់ពរឿងកាលេីពកាងៗជាមួយេួកគាត់ពេ? 

ខ្៖ ខ្ញុំោាំេីពកាងខ្ញុំោាំបានពវេនាណាស ់ ត្រសួ្លរខ្ញុំសូមបីតតអ្ងករក៏អ្ត់មនត រ។ ពវេនាណាស់ 
ពៅជុាំតម៉ា ព ើយសូមបីតតអ្ងករក៏មនតតមួយកាំប៉ាុងត រព្វើការរកសុីចិញ្ច ឹមជីវតិជាមួយតម៉ាវញិទាល ់
តតលាៃ ចព ើងបានបានអ្ងករយកមក បូព ើយពៅព្វើខ្្ុាំពរក៏បានអ្ងករមួយរី ូមកពៅមក បបរ 
ត្េឹក២កាំប៉ាុងពៅសល់២កាំប៉ាុងលាៃ ចពវេនា។ 

ក៖ ឆ្កជីវតិមនុសសមន ក់ៗចឹងឯង។ 

ខ្៖ ឆ្កជីវតិេិបាកណាស់ ពបើនិយយេីេីបាកវញិពយើងអ្ត់មនពលាកេុកពនាះ។ 



ក ៖ ោា៎ស! 

ខ្៖ អ្ត់មនពលាកេុកតាំងេីតូចពៅបងបអូន ពៅជុាំគាន ពវេនាអ្ត់មនការងារព្វើពេៀតមន តតតម៉ា 
រកសុីតតមន ក់រកសុីវញិ។  ូា៎! េិបាកណាស ់ ខ្ញុំចង់ឱយមនអ្នកណាពរជួយ តតពវេនាណាស់ខ្ញុំ 
េឹងរកពរជួយមិនបានពេ ខ្ញុំរិតពៅវាេិបាកតតខ្ញុំមិនចង់និយយពេ តតនិយយពចះតតេឹកតភនក 
រ ូត ល់ពេលខ្ញុំសេវថ្ងៃខ្ញុំតស ូជាមួយតម៉ាត្គាន់បានមកវញិ។ ពបើសិនជាអ្ត់យ៉ាងណាក៏ពៅ តត 
ត្គាន់ត រ។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ្៖ មនត្រប់ត្គាន់មកវញិពៅបានខ្ញុំចូលវហិរឯពណាះផ្ងពៅបានជួយមកពៅបានត្គាន់ពៅ។  

ក៖ ោា៎ស! 

ខ្៖  ល់ពេលវហិរពនះមនបញ្ហា ពៅបានអ្ត់ពៅពេៀតពៅក៏សរម្ភក វាេិបាកពេៀត។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ្៖ ពបើត្បវតាិត្រួស្លរខ្ញុំេីោស់ៗមក ខ្ញុំអ្ត់សូវ ឹងពេណាស់។  ូនតខ្ញុំតតពបើធាា ក់មក ល់តម៉ាខ្ញុំ 
ព ើយនិងខ្ញុំេីតូចរ ូត ល់្ ាំពអ្ើយពវេនាណាស។់ ពបើពយើងអ្ត់ពលាកេុក ពបើពមើលពៅតម៉ាគាត់ 
ពវេនាតតមន ក់ឯង។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ្៖ ពបើបងបអូនមនការងារព្វើ ព្វើលក់អ្ងករតិចតួចបានមកក៏ថាអ្ស់ពៅចឹង ជីវតិត្រសួ្លរពវេនា 
តមនទរម្ភុំតតនឹង ា្ំបានតបកគាន រកសុីមក ខ្ាះក៏ពរពៅឆ្ៃ យពៅគាា នពៅជុាំគាន ពេ។ សេវថ្ងៃពនះ 
តបកគាន អ្ស់ពៅសល់តត២នាក់បងបអូនពៅេីពនះឯងជីតគាន ។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ្៖ ព ើយមួយពនាះពរពៅឯពណាះពៅ ២ពនាះពរពៅថ្ប៉ាលិនពៅអី្ពណាះ ពៅអី្ពៅ។ 

ក៖ ោា៎ស! 



ខ្៖ ថាេិបាកណាស ់ តចកគាន រកសុីពៅពរតបកបានបាីបានត្បេនធអ្ស់ត្ទាាំបាន ពៅបងបអូន២នាក់ 
 នឹងឯង។ អ្ត់ឃ្លា នមនសុីអី្តចកគាន ពៅវញិពៅមកពវេនាណាស់ រិតពៅត្កុមត្រួស្លរខ្ញុំពេើប 
នឹងបានព ើបត្គាន់ពនះឯង។ 

ក៖ ចុះមា យរបសអ់្នកមីងគាត់មនព ា្ ះអ្វីត រ? 

ខ្៖សូរ ផ្ទត។ 

ក៖ ោា៎ស! ចុះឪេុកវញិ? 

ខ្៖ ឪេុកខ្ញុំឡាំង ផុ្ន។ 

ក៖ មា យសេវថ្ងៃគាត់អាយុប៉ាុនាា នព ើយ? 

ខ្៖ មា យខ្ញុំអាយុ៦៨។ 

ក៖ ៦៨-៦៩ព ើយមីងពណាះ? 

ខ្៖ ោា៎ស! ចូលឆ្ន ាំពនះ៦៩ព ើយ។ 

ក៖ ចុះពលាកឪេុកគាត់ស្លា ប់ពៅពេលណាត រ? 

ខ្៖ ស្លា ប់តាំងេីខ្ញុំពៅតូចមិនទាន់ ឹងអី្ផ្ង ណាមួយបងបអូនខ្ញុំមីមួយបអូនពៅ នឹងឯងពៅកនុង 
ពរះ៥តខ្ រិតពៅគាត់ស្លា ប់ពោលខ្ញុំត្បត លជាបានជិត១ខួ្បព ើយក៏ពៅក៏តម៉ាគាត់េរពៅ៥តខ្ 
បអូនខ្ញុំហ្នឹងឯងបានពកើតមកេុកខ្ញុំឈ ឺ ឈឺពៅគាត់ជាព ើយត្រស់ៗ ពៅក៏ពរឱយពៅព្វើការពនាះ។ 
ពៅព្វើការពៅតម៉ាខ្ញុំក៏ខ្ាំត្បាប់ពរថា ុីបាីខ្ញុំឈឺមិនឱយពៅពេ។ ពរថាពៅ ពៅ ថាអ្ត់មនអ្នកណា 
ជួយព្វើតស្រសព្វើអី្គាត់ផ្ង ពរត្បាប់គាត់ថា ុោីាំពរជួយតត ល់ពេលមន អី្នឹងជួយ ល់ពេល 
គាត់ពៅក៏ោញ់តងមពេៀតមនអី្មកវញិក៏ឈឺងាប់ពៅ មនអ្នកណាជួយ។ តម៉ាខ្ញុំ តម៉ាខ្ញុំឈឺពរះ 
មន ក់ឯងព្វើតស្រសក៏មន ក់ឯងកូនណាពៅតូចៗពវេនាណាស់ កាលលាំបាក ពនាះលាំបាកណាស់។ 

ក៖ ព ើរតួជាឪេុកផ្ងជាមា យផ្ង។ 



ខ្៖ ោា៎ស! ចិញ្ច មឹកូនផ្ង ព ើមបីរកសុីចឹញ្ច ឹមជីវតិកូន នឹងឯង បាន ា្ំធាត់បានកូនពចះរកសុីពៅ 
បាន គាត់ត្គាន់បនាិចពៅព ើយកូនពនាះបានរកសុីតិចតួចបានជួយតម៉ាតិចតួច មិនត លបានអី្
ឱយ តម៉ា ូបបានពេញមត់ពេ។ 

ក៖ ោា៎ស! ព ើយសរម្ភប់ពអ្ើ េួកគាត់ជាអ្នករស់ពៅកនុងភូមិឃុាំជាមួយអ្នកមីង? 

ខ្៖ ោា៎ស!  

ក៖ ចឹងសរម្ភប់ឪេុករបស់អ្នកមីងពេលត លគាត់ពៅមនជីវតិគាត់ព្វើអី្ចិញ្ច ឹមជីវតិត រ? 

ខ្៖ ព្វើតស្រសបង។ 

ក៖ ចុះមា យវញិ? 

ខ្៖ មា យព្វើតស្រស ូចតតគាន ហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ព្វើ ូចតតគាន ហ្នឹងឯង។ 

ខ្៖ ោា៎ស! 

ក៖ ព ើយទាក់េងពៅនឹងត្បវតាិ ូចជាមា យរបសអ់្នកមីងគាត់ជាមនុសសយ៉ាងពម៉ាចត រ? 

ខ្៖ តម៉ាខ្ញុំថាគាត់កាចក៏គាត់មិនកាច ពេលត លគាត់កាចពេលណាត លកូនអ្ត់សូវជួយថ្  
ពជើងគាត់ គាត់កាចមួយពេលៗ។ 

ក៖ គាត់កាចមនព តុផ្ល។ 

ខ្៖ ោា៎ស! 

ក៖ អូ្ពខ្! ចឹងអ្នកមីង អ្នកមីងមនចងោាំពរឿងរា៉ា វរបស់េួកគាត់ឬក៏អ្នុសាវរយី៍របស់េួកគាត់? 

ខ្៖ ខ្ញុំពៅតូចត រ ូចជាអ្ត់សូវោាំ  ូចជាអ្ត់សវូ ឹងអី្ពេ ពត្រះអី្ពៅតូចតមនចូលបាន១ខួ្ប១ 
តខ្បានពេើប  ូចថាទាល់តត ា្ំពៅ។ គាត់ត្បាប់ពរឿងរា៉ា វមកខ្ាះ នឹងឯងមន ូចថាឱយ ឹងពរឿង 
គាត់លេអិតអ្ត់ ឹងទាល់តតឱយគាត់និយយព យខ្ាួនឯងបាន ឹង។ 



ក៖ ចុះជី ូនជីតសរម្ភប់តយយរបសអ់្នកមីងខាងមា យគាត់មនព ា្ ះអ្វីត រ? 

ខ្៖ ខ្ញុំអ្ត់សូវ ឹងត រ ទាល់តម៉ាបានគាត់ស្លា ល់ពត្រះអី្ ពត្រះអី្ខ្ញុំអ្ត់បានពៅជុាំគាត់ពនាះខ្ញុំពៅ 
ខាងតម៉ាឯពណះ ពត្រះអី្តម៉ាគាត់ពៅតតខាងយយខាងឪពត្រះអ្ត់ពៅបានជាប់ខាងតម៉ាពៅក៏អ្ត់ 
 ឹងថាយយ នងឹព ា្ ះអី្ពេ។ 

ក៖ ោា៎ស! ស្រសាប់ត្កុមត្រួស្លររបស់អ្នកមីងពត្ៅេីពៅកនុងពខ្តាពសៀមរាប និង ត្បពេសកមពុជា ពតើ 
មនពៅរស់ពៅខាងពត្ៅពេ? 

ខ្៖ ខាងតម៉ាអ្ត់មនអ្នកណាពៅរស់ពៅខាងពត្ៅពេ។ 

ក៖ មនតតពៅកនុងស្រសុក នឹងឯង? 

ខ្៖ ោា៎ស! និយយេីកូនតមន នឹងម្ហ្ា៎? 

ក៖ េីត្កុមត្រួស្លរទាាំងអ្ស់។ 

ខ្៖ ត្កុមត្រួស្លរខ្ញុំទាាំងអ្ស់អ្ត់ អ្ត់មនពៅពេ ពៅជុាំគាន ទាាំងអ្ស ់នឹងឯង។ 

ក៖ ោា៎ស! ព ើយចុះស្លវ មីអ្នកមីងគាត់មនព ា្ ះអី្ត រ? 

ខ្៖ អ្ ូច រមយ។ 

ក៖ អ្ ូច រមយ! គាត់អ្នកមីងនឹងពលាកេូពរៀបអារ ៍េិរ ៍ពៅពេលណាត រ? 

ខ្៖ ខ្ញុំពរៀបអារ ៍េិរ ៍ នឹងមិនបានោាំផ្ង ពត្រះអី្មនបានព្វើអី្ណាព្វើតមផ្ាូវកាត់។ 

ក៖  ុីតសន! 

ខ្៖ ោា៎ស! 

ក៖ ចឹងជាអារ ៍េីរ ត៍ លត្តូវពរៀបចាំព ើង ព យឪេុកមា យឬក៏ជាការ សម្រេចចិតាព យ 
ខ្ាួនឯង? 

ខ្៖ ខ្ញុំសម្រេចចិតាព យបាីត្បេនធគាន ឯង ប៉ាុតនាពយើងពរៀបឱយោស់េុាំ ឹងឮពៅទាាំងអ្ស់ នឹងឮ។ 



ក៖ ោា៎ស! ព ើយសរម្ភប់ពេល នឹងពលាកេូឱយថ្ងាជាំនូនប៉ាុនាា នត រអ្នកមីង? 

ខ្៖ តត២០០,០០០។ 

ក៖ ២០០,០០០។ ោា៎ស! ព ើយខ្្ុាំ ឹងអ្ាំេី ាំម្ ើ រពរឿងពៅពេលត លពៅពេលត លអ្នកមីង និង
ពលាកេូជួបគាន  ាំបូងហា៎  ពតើអ្នកមីងនឹងពលាកេូជួបគាន  ាំបូងពៅឯណាត រ? 

ខ្៖ បាីខ្ញុំពៅជាមួយខ្ញុំពៅនឹងផ្ាះពៅជាមួយគាន នឹងឯង។ 

ក៖ អ្ត់ពេ! ពេលត លជួប ាំបូងត លពេលអ្ត់ទាន់កាា យជាបាីត្បេនធហា៎? 

ខ្៖ កាលមួយខ្ញុំជួបគាត់ពៅចម្ភា រឯពលើ ព ើយ ល់ពេលព្វើចម្ភា រ ព្វើតស្រសព្វើចម្ភា រឯពលើពៅ     
ជួបគាន តតឪគាត់ក៏ពៅព្វើពៅ នឹងពៅក៏ជួប។ 

ក៖  ាា៎! ជួបគាន ពៅ នឹង។ 

ខ្៖  ល់ពេលនាាំគាន មកពៅ កាល នងឹម្ទើបតតបានស្រសឡាញ់ខ្ញុំពេ។ ពេលគាត់មកពៅផ្ាះខ្ញុំពៅ 
រកសុីពៅឃ្លា ាំងពៅគាត់មកព ើយស្រសឡាញ់ខ្ញុំពៅបានស្រសឡាញ់។ 

ក៖ ព ើយសរម្ភប់ពលាកេូគាត់ជាមនុសសពម៉ាចត រអ្នកមីង? 

ខ្៖ មនុសស ជួនកាលពៅពបើថាគាត់អ្ត់ផឹ្កមិនអី្ពេអ្ត់កាចពេពបើពេលផឹ្ក។ 

ក៖ គាត់កាចណាស់! 

ខ្៖ ោា៎ស! 

ក៖ ព ើយមូលព តុអ្វីបានអ្នកមីងរិតថាពត្ជើសពរ ើសពលាកេូព្វើជា ស្លវ មីរបស់អ្នកមីងហា៎? 

ខ្៖ កាលេីមុន ូចថាបាីខ្ញុំរកសុី  ូចថាជីវតិថ្ រូពយើងោប់ថ្ គាន  រកសុីព ើមបីត្កុមត្រួស្លរពយើង 
ពឆ្ព ះពៅមុខ្របស់ពយើង។ ពយើងត្តូវតតពចះតស យូកគាន  ពៅការស្រសឡាញ់គាន ពៅវញិពៅមក។ 
ក៖ ោា៎ស!  



ខ្៖ ពចះផ្ាត់ផ្ាង់គាន ពៅវញិពៅមក ឹង តតត្កុមត្រសួ្លរខ្ញុំវាអ្ត់ត រ។ ព ើយពរក៏អ្ត់ត រ ចឹងពរថា 
យកគាន ពៅស្រសណុក។ 

ក៖ ព ើយ ូចជាសរម្ភប់ពលាកេូ ឹងេីចាំណាប់អារមាណ៍មាូបរបស់គាត់ពេ? 

ខ្៖ មាូប្មាត ូចតតខ្ញុំញុាំត រ ទាាំងអ្ស ូ់ចជាត្ប ុកអី្ក៏គាត់ញុាំបានត រអ្ត់ពរ ើសពេ។ 

ក៖ ោា៎ស! ព ើយអ្នកមីងមនកូនប៉ាុនាា ននាក់ព ើយ? 

ខ្៖ ៦នាក់ព ើយសុេធតតស្រសី។ 

ក៖ ស្រសីទាាំងអ្ស់ មីងអាចជរម្ភបព ា្ ះគាត់ទាាំងអ្ស់បានពេ? 

ខ្៖ ព ា្ ះ តណផ្លាីន រុន ោន់ណារេិធ ចាំរ ៉ាុង ោន់រា៉ាត ោន់ថ្រ។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ្៖ ស្រសីព ៀងពនះស្រសីព ៀងេូចមួយពនះ។ 

ក៖ ស្រសីព ៀងេូចមួយតូចជាពរ។ កូនពៅមីងអាយុប៉ាុនាា នព ើយ? 

ខ្៖ ពអ្ើ! ម្ទើបអាយុ១០តខ្។ 

ក៖ ចុះកូនេី១ត រ?  

ខ្៖ ោា៎ស? 

ក៖ កូនេី១? 

ខ្៖ កូនេី១អាយុ១៥ឆ្ន ាំ។ 

ក៖ ១៥ព ើយ!។ គាត់ពៅពរៀនពៅសិកាទាាំងអ្សគ់ាន ?  

ខ្៖ ោា៎ស! ពរៀនទាាំងអ្ស់គាន ។ 



ក៖ អ្នកមីង ូចជាសរម្ភប់ ូចជាអ្នកមីងផ្ទា ល់ពេលអ្នកមីងេាំពនរ អ្នកមីងចូលចិតានាាំកូនពៅ 
ណា? 

ខ្៖ ខ្ញុំអ្ត់ត លបានពៅពលងផ្ង។ 

ក៖ អ្ត់សវូព ើរពលង។ 

ខ្៖ មិនត លបានព ើរពៅពលងពេ។ 

ក៖ ោា៎ស! ពៅតតផ្ាះពមើលកិចចការងារផ្ាះ។ 

ខ្៖ ម្ទើបឆ្ន ាំពនះឯងបងឌីគាត់ពៅមុខ្គាត់នាាំព ើរពៅពលងបារាយណ៍ មួយត្រួស្លរបានពៅពលង 
បារាយណ៍ពៅឆ្ន ាំពនះ។ 

ក៖ ខ្ញុំពឃើញជិះម៉ាូតូត រពតើ អ្នកមីងពត្ៅេីភាស្លតខ្ារអ្នកមីងពចះភាស្លអី្ពផ្សងអ្ត់? 

ខ្៖ ខ្ញុំអ្ត់មនពចះអី្ផ្ង។ 

ក៖ ពចះតតតខ្ារ។ 

ខ្៖ ពចះតតតខ្ារ ពចះតខ្ារ នងឹពចះស្លា ក់ពសាើរពេៀត។ ចុះពរៀនបានបនាិចមួយព ើយពយើងត្រួស្លរតម៉ា
ខ្ញុំត្កត រមនអី្ពរៀនបានតិចតួច នឹង ពឃើញតម៉ារកមន ក់ឯងេិបាកពេក ព ើយព ើរពៅតតពរៀន    
ឆ្ៃ យខាា ច ព ើរពៅតតពរៀនអ្ត់មនអី្ជិះនឹងពរ។ 

ក៖  នឹងព ើយ។ 

ខ្៖ ព ើយពរៀនតតមួយឆ្ន ាំៗមិនត លមនពខាអាវពសាៀករក់អី្នឹងពរពេ តតមួយកាំពផ្ាពនះឯង២- 
៣ឆ្ន ាំ ចង់ពខាអាវរត កអ្ស់បាន បានមួយកាំពផ្ារ បងពររកលក់សករលក់អ្ងករអី្ពៅបានគាត់េិញ 
ឱយមួយកាំពផ្ារពៅ។ 

ក៖ ព ើយអ្នកមីង ូចជាសរម្ភប់អ្នកមីងកាលពេលពរៀនពៅតូចៗអ្នកមីងពរៀន ល់ថាន ក់េីប៉ាុនាា ន 
ត រ? 



ខ្៖  ុិ! ខ្ញុំពរៀនតតថាន ក់ បាន ល់តតថាន ក់េី៣ នងឹ។ 

ក៖ ថាន ក់េី៣!! 

ខ្៖ ោា៎ស! េី៣ពរៀនពៅស្លលាវវិឌឍន៍ពនាះបានថាន ក់េី៣ ពេលពយើងព ើរមកពរៀនពៅងនល់តចក 
 នឹងបានថាន ក់េី៥។ 

ក៖ េី៥! អ្នកមីងអាចពរៀនអ្កសរបានពេ? 

ខ្៖ អានបាន។ 

ក៖ ោា៎ស! លអ អ្នកមីងមនមិតាភកាិត លជិតសនិតត ល ា្ំធាត់មកជាមួយពរត រឬពេអ្នកមីង? 

ខ្៖ ខ្ញុំមិនសូវមនមិតាភកាិពេ ពត្រះអី្ខ្ញុំពរៀនមិនត លមនមិតាភកាិផ្ង។ 

ក៖ ព ើយអ្នកមីង... 

ខ្៖ ពរឿងមិនមិតាភកាិបានតតស្លា លគ់ាន  ប៉ាុតនាអ្ត់បានរាក់ទាក់មកផ្ាះមកសតមបងពេ  ល់ផ្ាះពរៀងៗ 
ខ្ាួន។ 

ក៖ អ្នកមីងធាា ប់ព្វើតស្រសពេកាលេីពៅតូចៗ? 

ខ្៖ ខ្ញុំធាា ប់ព្វើតស្រស កាលពៅពេលត លខ្ញុំបានបាី នឹងឯង បានខ្ញុំមកពៅពសៀមរាប នឹង ពតើចុះព្វើ 
តស្រសពយើងអ្ត់មនពគាអ្ត់មនរពេះពនាះ។  

ក៖ ោា៎ស! 

ខ្៖ ពយើងេិបាកណាស ់ព ើយព្វើតស្រសមួយឆ្ន ាំអ្ត់បាន ូបពេៀត ពយើងអ្ត់មនពគាអ្ត់មនរពេះ 
ពយើងពវេនាណាស់។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ្៖ ព្វើឱយពររួចបានបានពយើង ចឹងព ើយព្វើវាមិនបាន ូប។ 

ក៖ ោា៎ស! តាំងេីតូចរ ូតមក ល់ ា្ំសេវថ្ងៃពត្ៅេីការព្វើតស្រសអ្នកមីងមនព្វើការអី្ពផ្សងពេ? 



ខ្៖ ខ្ញុំសេវថ្ងៃបានមកឯពណាះពេ បានការងារពយើងព រពៅព រពៅ មុន ាំបូងខ្ញុំពៅព រពៅ  ូច 
ថាកាលអ្ងាការកូនខ្ញុំពរៀនពរជួយ។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ្៖ ពរជួយពៅក៏ពរឱយពៅព រ ព ើមបជួីយត្រប់ត្រងកនុងត្កុមត្រសួ្លររបស់ពយើង ឱយបានកូនពៅ 
ពរៀនពៅសូត្តពៅ។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ្៖ ពរឱយពៅព រ។ 

ក៖  ាោា៎ស! 

ខ្៖ ព រពៅស្លលា នងឹឯង ព រពៅស្លលា នឹង ព រពៅស្លលាពត្រះអី្េីព ើមការយិល័យពរ 
ត្តូវការត្បជុាំអី្ពៅពរយកបងពៅ។ គាត់ កពៅឱយព រពៅផ្ាះគាត់  ល់ពេលព រៗពៅវាមន 
ពរឿងមនរា៉ា វកូនពកាង ពរជួយពកាងៗឱយពៅពរៀន តតវាអ្ត់ទាន់មនខ្ាះវាឈប់សរម្ភកអី្ពៅក៏ត្រ ូ
ខឹ្ងត្រូថាខឹ្ងអី្ កពចញពៅ ក៏បញ្ឈប់ទាាំងតម៉ាទាាំងអី្ពៅ  ល់ឈប់ពៅក៏ខ្ញុំសរម្ភកពៅផ្ាះពៅ 
ផ្ាះពៅបានបអូនខ្ញុំពរព រ បអូនខ្ញុំខាងមុខ្ពរព រពៅបានពរៀនព រជាមួយពរ ពចះពៅពរឱយយកមក 
ព រ ម៉ាសុីនពនះម៉ាសុនីបអូនខ្ញុំខាងពណាះ ពរព រអ្ងាការកលាណមិតា ពនាះ។ 

ក៖ ោា៎ស! រួចពៅពរឈប់ព រពរឱយពរព រក៏ពរអ្ត់ព រក៏សុាំពរមកព រពចះតតព ររ ិៗ ។ 

ក៖ ព ើមបីព ះស្រស្លយជីវភាេត្កុមត្រសួ្លររបស់អ្នកមីង។ ចឹងពត្ៅេីព្វើតស្រស និង ពត្ៅេីការព រ 
សម្េៃៀកបាំរក់អ្នកមីងពចះព្វើអ្វីពផ្សងអ្ត់? 

ខ្៖ ការងារសាំណង់ក៏ខ្ញុំពចះត រ ប៉ាុតនាខ្ញុំពចះបនាិចបនាួចព ើយ លព់េលមន ការងារព រ អ្ពញ្ច ះ 
ពៅអ្ត់បានព្វើសាំណង់ពេ សាំណង់វាពៅា ។ 

ក៖  នឹងព ើយ។ 

ខ្៖  ល់ពេលពៅមាប់អ្ពញ្ច ះពៅបានពមើលកូនពមើលអី្ផ្ង។ 



ក៖  នឹងព ើយជាលកខណៈពយើងពៅកនុងផ្ាះតតមាង។ 

ខ្៖ ោា៎ស! ព ើមបបីាន ាំបាយ ាំេឹកកូនពៅពរៀនពៅសូត្តខ្ាះ។ 

ក៖ ោា៎ស! ចឹងតាំងេីតូចរ ូតមក ល់ពេលពនះ ពតើជីវតិរបស់អ្នកមីងមនការផ្ទា ស់បាូរអ្វីខ្ាះ 
ព ើយ? 

ខ្៖ ខ្ញុំផ្ទា ស់បាូរជាងមុន មុនពវេនាអ្ត់បាយអ្ត់អី្ ូបពេ ម្ទើបពេលពនះវា ូចថាវាអ្ត់ក៏វាពៅតត 
មនខ្ាះវាពរៀងត្គាន់ត រ។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ្៖ អ្ត់លាំបាក ូចមុន។ 

ក៖ វាកូនៗពយើងក៏កាន់តត ា្ំ។ 

ខ្៖ វាអាចជួយថ្ ពជើងខ្ាះពៅ។ 

ក៖ ចុះសរម្ភប់អ្នកមីងអ្នកមីងមនមាូបអ្វីត លអ្នកមីងចូលចិតាពេ? 

ខ្៖ មាូបខ្ញុំ្មាត ត្ប ុកក៏ខ្ញុំ បូឆ្ៃ ញ់ ជួនកាលត្តីក៏បានជាេិពសសខ្ញុំចូលចិតាេឹកពត្រឿងជាង 
ពរ។ 

ក៖ ចុះអ្នកមីងពអ្ើយចូលចិតាចម្រេៀងអី្ត រ តាំងេីពៅពកាងៗ ូចជាមក ល់ឥ ូវហា៎? 

ខ្៖ ចម្រេៀអី្មិនសូវជាពចះប៉ាុនាា នពេ ចម្រេៀងត លពចញមកពចះតតមួយម៉ា ត់េីរម៉ា ត់ ពបើឱយចប់ 
មិនចប់ពេ។ 

ក៖ ចុះពៅកនុងត្កុមត្រួស្លររបស់អ្នកមីង ពតើមនអ្នកណាពចះពលងឧបករណ៍ពភាងពេ? 

ខ្៖ ឧបករណ៍ពភាងកូនខ្ញុំអ្ត់មនអ្នកណាពចះពេ ត្រូបពត្ងៀនបានមួយពភាតក៏ឈប់ ត្កុមត្រួស្លរ 
មនអ្នកណាពចះពលង ូចជារនាតពនាះ ប៉ាុតនាមនតតត ត ល់ពេលគាត់ស្លា ប់ពៅមនអ្នក 
ណា។ 



ក៖ អ្ត់មនអ្នកណាពចះពេៀត។ 

ខ្៖ អ្ត់មនអ្នកណាពចះពលង ពត្រះអី្ខ្ញុំេីមុនខ្ញុំចង់ពលងត រ។ រនាត នឹង ល់ពេលយយខ្ញុំ 
ថារនាតសរម្ភប់ តតត្បសុៗពេពៅក៏អ្ត់បានពលង ពបើសិនជាពរឱយពលងខ្ញុំត្បត លពលងពចះ 
ត រ ពឃើញ ល់ពេលពឃើញពៅកនុងេូរេសសន៍ ពឃើញ ល់ពេលស្រសីៗពរវាយបានថាខ្ញុំខឹ្ង 
យយ ល់ឥ ូវខ្ញុំថាពមើលស្រសីៗពរវាយរនាតបានពតើយយ។ 

ក៖ ពម៉ាចថាខ្ញុំវាយមិនបាន។ ចឹងសរម្ភប់អ្នកមីងពត្ៅេី ជាំនាញព រសម្េៃៀកបាំរក់ អ្នកមីងមន 
ជាំនាញអ្វីផ្ទា ល់ខ្ាួនមួយពេៀតពេ? 

ខ្៖ អ្ត់មនជាំនាញអី្ មនតតប៉ាុណណឹ ង។ 

ក៖ ោា៎ស! ចឹងថ្ងៃពនះខ្ញុំអ្ត់មនអី្ពត្ចើនសរម្ភប់សួរអ្នកមីង ប៉ាុតនាខ្ញុំចង់ពលើកេឹកចិតាអ្នកមីងឱយ 
និយយអី្ចុងពត្កាយសរម្ភប់ផ្ទា ាំពផ្្ើរពៅកាន់កូនពៅអ្នកមីងជាំនាន់ៗពត្កាយហា៎សូមអ្ពញ្ជ ើញ។ 

ខ្៖ ខ្ញុំចង់ឱយកូនខ្ញុំពរៀនសូត្តឱយបានខ្ពង់ខ្ពស ់ព ើមបជួីយ ល់ត្កុមត្រសួ្លរ។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ្៖ ចង់បានតតប៉ាុណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ោា៎ស!  នឹងព ើយ។ ថ្ងៃពនះខ្ញុំអ្ត់មនអី្ ូចគាន ព ើយខ្្ុាំ ឹងថាការសម្ភា សមួយពនះនឹងជួយ 
 ល់ត្កុមត្រួស្លរអ្នកមីង  ូចត លខ្ញុំធាា ប់និយយមកេីព ើមចឹងហា៎។ េួកគាត់ពៅតតចងោាំអ្នក 
មីងេីត្បវតាិរបសអ់្នកមីងជាពរៀងរ ូតសរម្ភប់កនុងពបះ ូងរបសគ់ាត់ និង ពៅកនុងចិតាជាេិពសស 
រឺពៅកនញងអារមាណ៍របស់គាត់ផ្ងត រ។ 

ខ្៖ ោា៎ស! 

ក៖ ព ើយការសម្ភា សថ្ងៃពនះរឺពអ្ើ  នឹងព ើយខ្ញុំ មនសាំ ួរជាចុងពត្កាយ ពតើអ្នកមីងអ្នុញ្ហា ត
ឱយខ្ញុំ ក់សម្េៃង និង រូបងតអ្នកមីងពៅកនុងពវបស្លយរបស់ពយើងបានពេ? 

ខ្៖ បានពតើ។ 



ក៖ បានពតើ! ព ើយខ្្ុាំអ្ររុណព ើយខ្្ុាំមនតតប៉ាុណណឹ ង  នឹងព ើយចប់ អ្ររុណពត្ចើនអ្នកមីង៕ 

 

 

 


